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501.

Podľa článku 28 odsek 5 bod 1 článku 185 odsek 1 Zákona o zákla-
doch systému vzdelávania a výchovy (vestník Službeni glasnik RS č. 
88/17, 27/18 – i. zákon, 10/18 a 6/20) článku 15, 16, 24 a 37 Pokrajin-
ského parlamentného uznesenia o pokrajinskej správe (Úradný vestník 
APV č. 37/2014, 54/2014 – iné uznesenie, 37/2016, 29/2017 a 24/2019), 
pokrajinský tajomník  vyniesol

PRAVIDLÁ
O ZMENÁCH A DOPLNENIACH PRAVIDIEL O ŠKOLSKOM 

KALENDÁRI PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY SO SÍDLOM NA 
ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA 

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

Článok 1

V Pravidlách o školskom kalendári pre základné školy so sídlom 
na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 2019/2020 
(Úradný vestník APV č. 29/2019) v článku 2 odsek 3 alinea druhá slová: 

„v utorok 2. júna 2020“ sa nahrádzajú slovami: „v piatok 5. júna 
2020“.

Článok 2

Článok 3 sa mení a znie takto:

Učebný plán a učebné osnovy pre žiakov od prvého po siedmy roč-
ník sa konajú v 36 päťdňových vyučovacích týždňoch alebo za 180 
vyučovacích dní.

Učebný plán a učebné osnovy pre žiakov ôsmeho ročníka sa konajú 
v 34 päťdňových vyučovacích týždňoch alebo za 170 vyučovacích dní.

V prípade, že z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiakov 
a zamestnancov nie je možné, aby školy vykonávali povinné formy 
vzdelávaco-výchovnej práce v celom počte vyučovacích týždňov a 
vyučovacích dní za rok, je možné odchýliť sa od stanoveného počtu 
päťdňových vyučovacích týždňov, resp. vyučovacích dní až o 5 %. 

Škola je povinná rovnomerne rozdeľovať dni v týždni v ročnom pra-
covnom pláne, s výnimkou prípadov, keď z dôvodu ohrozenia bezpeč-
nosti a zdravia žiakov a zamestnancov nie je možné rovnomerne roz-
deľovať dni v týždni, ktoré sú rozvrhnuté v ročnom pracovnom pláne. 

Je potrebné, aby bol zastúpený 36 alebo 34-krát každý deň v týždni, 
s výnimkou prípadov, keď z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a zdravia 
žiakov a zamestnancov nie je možné zabezpečiť, aby bol každý deň v 
týždni zastúpený určený počet prípadov.

Od pondelka 1. júna 2020 do utorka 16. júna 2020 škola organizu-
je špeciálne hodiny výuky, v ktorých sa žiakom poskytuje možnosť 
preukázať lepšiu úroveň dosiahnutého vzdelania v určitej vyučovacej 
oblasti/téme v rámci príslušného predmetu, programu a aktivite. О 
úmysle navštevovať osobitné vyučovacie hodiny žiaci predbežne in-
formujú triedneho profesora. 

Osobitné hodiny sa organizujú takým spôsobom, ktorý zaisťuje 
bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov v súlade s odporúčania-
mi príslušných orgánov a inštitúcií,  v miestnostiach školy.

V období od stredy 3. júna 2020 do pondelka 15. júna 2020 ško-
la organizuje prípravu na skladanie záverečnej skúšky (ďalej v texte:  
prípravné vyučovanie), v súlade s vyjadrenými potrebami žiakov, a je 
povinná organizovať prípravné vyučovanie v priebehu desať dní, v 
súlade so zákonom. 

Prípravné vyučovanie sa výnimočne môže organizovať aj ako diaľ-
kové vyučovanie v súlade s odporúčaniami príslušných orgánov a in-
štitúcií.”

Článok 3

V článku 4  po odseku 1 sa pridáva nový odsek 2, ktorý znie: 

„V prípade, že z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiakov 
a zamestnancov nie je možné, aby školy vykonávali povinné formy 
vzdelávaco-výchovnej práce v celom počte vyučovacích týždňov a 
vyučovacích dní za rok, je možné odchýliť sa od stanoveného počtu 
päťdňových vyučovacích týždňov, resp. vyučovacích dní až o 5 %.“

Článok 4

V článku 5 odsek 3 za výrazom «27/2018 – iný zákon», pridáva sa: 
«10/2019 a 6/2020».

Článok 5

V článku 6 odsek 1 slovo: „jarný“ sa vypúšťa.

V článku 6 odsek 3 sa vypúšťa.
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Článok 6

V článku 8 odsek 2 alinea tretia za slovom: «roka» sa pridajú slová: 
«je pracovný».

Článok 7

Článok 12 sa mení a znie takto: 

Žiaci ôsmeho ročníka budú skladať skúšobnú záverečnú skúšku v 
utorok 2. júna 2020 a záverečnú skúšku v stredu 17. júna 2020, vo 
štvrtok 18. júna 2020 a v piatok 19. júna 2020. 

Tieto pravidlá o zmenách a doplneniach Pravidiel o školskom ka-
lendári pre základné školy so sídlom na území Autonómnej pokraji-
ny Vojvodiny na školský rok 2019/2020 nadobúdajú účinnosť ôsmym 
dňom odo dňa zverejnenia Úradným vestníkom APV a v súlade s člán-
kom 53  Zákona o štátnej správe (vestník Službeni glasnik RS číslo 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 a 30/10 – iný zákon), bude uverejnený 
aj vo vestníku Službeni glasnik RS.

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
Mihály Nyilas

502.

Podľa článku 28 odsek 5 bod 1 článku 185 odsek 1 Zákona o zákla-
doch systému vzdelávania a výchovy (vestník Službeni glasnik RS č. 
88/17, 27/18 – i. zákon, 10/19 a 6/20) článku 15, 16, 24 a 37 Pokrajin-
ského parlamentného uznesenia o pokrajinskej správe (Úradný vestník 
APV č. 37/2014, 54/2014 – iné uznesenie, 37/2016, 29/2017 a 24/2019), 
pokrajinský tajomník  vyniesol

PRAVIDLÁ
O ZMENÁCH A DOPLNENIACH PRAVIDIEL O ŠKOLSKOM 
KALENDÁRI PRE STREDNÉ ŠKOLY SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ 

AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA ŠKOLSKÝ 
ROK 2019/2020 

Článok 1

V Pravidlá o školskom kalendári pre stredné školy so sídlom na úze-
mí Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 2019/2020 (Úrad-
ný vestník APV číslo  29/19), v článku 3 sa dodáva nový 1а. a 1b, ktorý 
znie takto:

„Článok 3

Odsek 1a: V prípade, že z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a zdravia 
žiakov a zamestnancov nie je možné, aby gymnáziá vykonávali po-
vinné formy vzdelávaco-výchovnej práce v celom počte vyučovacích 
týždňov a vyučovacích dní za rok, je možné odchýliť sa od stanove-
ného počtu päťdňových vyučovacích týždňov, resp. vyučovacích dní 
až o 5 %.

Odsek 1b: V rámci 37, resp. 33 päťdňového vyučovacieho týždňa, 
gymnázium je povinné rovnomerne rozdeľovať dni v týždni v ročnom 
pracovnom pláne, s výnimkou prípadov, keď z dôvodu ohrozenia bez-
pečnosti a zdravia žiakov a zamestnancov nie je možné rovnomerne 
rozdeľovať dni v týždni, ktoré sú rozvrhnuté v ročnom pracovnom 
pláne.

Odsek 4 Dopĺňa sa vetou:  „S výnimkou prípadov, keď z dôvodu 
ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiakov a zamestnancov nie je možné 
rovnomerne rozdeľovať dni v týždni, ktoré sú rozvrhnuté v ročnom 
pracovnom pláne“.

Článok 2

Po článku 7 sa dodáva nový článok 7а, ktorý znie takto:

Článok 7a

Prijímacie skúšky na zápis žiakov do stredných škôl na školský rok 
2020/2021, budú organizované podľa nasledujúceho kalendára: 

– prihlasovanie na zápis do vzdelávacích profilov podľa duálneho 
modelu:  štvrtok 4. júna a piatok 5. júna 2020;  

– predloženie dokladov na zápis do tried športového gymnázia:  
pondelok 8. júna a utorok 9. júna 2020;

– prijímacia skúška pre zápis do stredných škôl, v ktorých časť 
vyučovania prebieha v cudzom jazyku;  pondelok 8. júna a uto-
rok 9. júna 2020;

– prijímacia skúška pre zápis do stredných baletných škôl:  nede-
ľa 7. júna, pondelok 8. júna a utorok 9. júna 2020;

– prijímacia skúška pre zápis do matematických tried gymnázia: 
utorok 9. júna 2020;

– prijímacia skúška pre zápis do tried žiakov s osobitnými vloha-
mi pre fyziku a do tried žiakov s osobitnými vlohami pre výpoč-
tovú techniku a informatiku;  streda 10. júna 2020;

– prijímacia skúška pre zápis do tried žiakov s osobitnými vloha-
mi pre scénické a audiovizuálne umenia;   streda 10. júna 2020;

– prijímacia skúška pre zápis do tried žiakov s osobitnými vloha-
mi pre dejepis a zemepis;  štvrtok 11. júna 2020;

– prijímacia skúška pre zápis do tried žiakov s osobitnými vloha-
mi pre biológiu a chémiu; piatok 12. júna 2020;

– prijímacia skúška pre zápis na filologické gymnáziá a do tried 
filologického gymnázia:  piatok 12. júna 2020 – skúška zo srb-
ského / materinského jazyka a literatúry a sobota 13. Júna 2020 
– skúška z cudzieho jazyka; 

– prijímacia skúška pre zápis do stredných hudobných škôl: pia-
tok 12. júna, sobota 13. júna a nedeľa 14. júna 2020;

– prijímacia skúška na zápis do umeleckých škôl výtvarnej oblas-
ti a na vzdelávacie profily v oblasti umenia:  piatok 12. júna, so-
bota 13. júna a nedeľa 14. júna 2020. 

Článok 3

Tieto pravidlá o zmenách a doplneniach Pravidiel o školskom kalen-
dári pre stredné školy so sídlom na území Autonómnej pokrajiny Voj-
vodiny na školský rok 2019/2020 nadobúdajú účinnosť ôsmym dňom 
odo dňa zverejnenia Úradným vestníkom APV a v súlade s článkom 
53 Zákona o štátnej správe (vestník Službeni glasnik RS číslo 79/05, 
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 a 30/10 – iný zákon), bude uverejnený aj vo 
vestníku Službeni glasnik RS.

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
Mihály Nyilas

Poznámka:

Tento Úradný vestník APV sa neuverejňuje v jazykoch národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, v súlade s 
článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV 
číslo 54/14 a 29/17 ).
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 

– NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

501. Pravidlá o zmenách a doplneniach pravidiel o školskom 
kalendári pre základné školy so sídlom na území Auto-
nómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 2019/2020;

502. Pravidlá o zmenách a doplneniach pravidiel o školskom 
kalendári pre stredné školy so sídlom na území Auto-
nómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 2019/2020;

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 

– NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

503. Rozhodnutie o povolení vydať a používať časť učebni-
covej súpravy – Slovenský jazyk pre prvý ročník základ-
nej školy – iné vyučovacie prostriedky Multimediálny 
dodatok k čítanke;  

504. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Príroda a spoločnosť 3, pre tretí ročník 
základnej školy, napísaný v maďarskom jazyku a písme;

505. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Matematika 3, pre tretí ročník základnej 
školy, napísaný  v maďarskom jazyku a písme;

506. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nice Biológia 7, pre siedmy ročník základnej školy v ma-
ďarskom jazyku a písme;

507. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Príroda a spoločnosť 3, pre tretí ročník 
základnej školy, napísaný v maďarskom jazyku a písme;

508. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Matematika 3, pre tretí ročník základnej 
školy, napísaný  v maďarskom jazyku a písme;

509. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Matematika 7, pre siedmy ročník zák-
ladnej školy, napísaný  v maďarskom jazyku a písme;

510. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Fyzika 7, pre siedmy ročník základnej 
školy, napísaný  v maďarskom jazyku a písme;

511. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis učeb-
nicovej súpravy maďarský jazyk pre šiesty ročník zák-
ladnej školy, napísaný  v maďarskom jazyku a písme;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

512. Rozhodnutie o udelení súhlasu k menovaniu úradujúcej 
riaditeľky Centra sociálnej práce Obce Irig. 
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